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 الشعاننيأحد بعد قداس من الكنيسة  خروجيأثناء  يف
 بأسبوعالقادم ليس سبوع األف ،أعماقيتدخل برهبة  شعرت

، قلت فيه  ةالروحية تتخل كل دقيق األمورأشعر بأن عادى بل 
 األسبوعهذا    ستفيد منأ  لكيطوات عملية  خل  حمتاج"  نفسي  يف

 أفكاري يفغري مستوى املشاعر لكن ت ال تقف عند استفادة
ذت القرار وقلت بالفعل أخ ".حويلامل من وتغري الع وسلوكي
 يعطيين لكيحىت ولو لوقت قليل  وأسألهأىب  ذهبأ البد أن 

ىب لن أ يا  ساحمينله  قلتسلمت على أىب و  .خطوات عملية
حتب الم أسبوع اآل يففأنا أعرف إنك  طويلك وقت خذ منأ

طوات خل أحتاجيا أىب  ولكن ختصصه للخلوة واالعتكاف،أن 
ألقضى أسبوع اآلالم بطريقة روحية  -عودتينكما -عملية 

  ؟ املشاعر  ستوىعند م  أتوقفوال    حقيقية  استفادةستفيد منه  أو 
ُ فرتة أسبوع اآلالم أسبوع  ابينقال: فعال يا  ّ م تكون و  ةمه

ّ  الروحيةالتغذية فيه  ن إنسان يأكل بشكل أكما لو   ،كزةمر
ّ  ،كل يوم  طبيعي الت لكن كل فرتة بيأخد فيتامينات ومكم

 ى ولكيفهو ليس أسبوع عاد .غذائية لتعويض نقص التغذية
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معناه مث  كندر  ضروريية ادنستفيد منه أقصى استفادة، يف الب
  منه. لكيفية االستفادةنأخذ خطوات عملية 

  :معرفة معناه الروحي أوال:
تأمل وأهني وتعذب قد  حنبه تذكار لشخص  جمرد فهو ليس

نبكى وننتحب ونلبس املالبس فوحنن نتذكر هذه اآلالم    ،ومات
  ‼فقط السوداء ونسبح باللحن احلزين

 يلكل ما يعنيه ف .يا أىب معيقلت: ولكن هذا ما حيدث 
الرب اليت حلقت ب  اتأتذكر اآلالم واإلهان، هو أىن  اآلالمأسبوع  

عيش مشاعر أو على أقل تقدير أفأبكى  ،يسوع من أجلى
  ‼احلزن

كمثل أب أنقذ .  ابينذا قصور شديد يا  االكتفاءقال: 
تعب وأمل  األبوإنقاذ هذا االبن كلف ، ابنه من أسر األعداء

قضى طوال بعد أن رجع من األسر لكن االبن  وجراحات،
ّ  جله،ألمن أجل ما فعله والده  يبكيعمره  بنه ائن واألب يطم

   :ويقول له
بل افرح، افرح مبا فعلته من  أجلىمن ال حتزن  حبييبيا "-
، افرح ألنك اآلن افرح بأنك حتررت من أسر األعداء ،أجلك

  ."معي، افرح ألنك بفرحك تفرح قليب
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لكن االبن ال يسمع وال ينتبه بل يبكي وينتحب ويقول:  
  !! ، فكيف ال أحزنلقد أتعبتك يا أىب لقد جرحتك يا أىب-

أنقذك وأخلصك،  لكيفعال لقد تعبت كثري من أجلك -
  .واآلن جيب أن تفرح كل حني مبا فعلته من أجلك

لكىن مازالت أفعل أمور خمزية من أمور املاضي وأرجع -
  لعبودية العدو وأتعبك مرة أخرى يا أىب.

، ولكن ابينال يا - ّ . األمر ليس هكذا. فاآلن أنت حر
لت يف ميدان املعركة مع العدو، فلو سقطت أو جرحت اماز 

فأنت ال ترجع عبد، لكن تكون كمثل جندي أصيب وهو 
حيارب يف املعركة، وأنا أنظر إليك كبطل جمروح وليس كخائن 

ّ وسآيت حاالً  ،وإن سقطت قم ،جبان وإن جرحت نادى على
  وأشفيك.

الكثري هذا ال  سقوطيأسقط كثريًا يا أىب، فهل  ولكىن-
  ؟! حيزنك
سقوطك الكثري، هذا بسبب ثالثة أمور. أوالً ألنك يف -

بداية طريق احلرية ولكن مع الوقت ستأخذ اخلربة يف حربك مع 
  وهذه حتتاج للصرب.  وكيف تنتصر عليه، العدو
  يا أىب؟ الثاينوما هو السبب -
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(الكتاب ذية اجليدةغهو إنك حتتاج للت الثاينالسبب -
ذى جيدًا تكون أقوى وتنتصر يف غ. فكلما تتاملقدس والصالة)

  أما السبب الثالث هو عدم الفرح. احلرب.
  عدم الفرح!! -
. ابيننعم يا  - ّ   . فعدم الفرح مؤشر إنك مل تصدق إنك حر
ّ ف-   أنا اآلن معك يا أىب.لكىن أصدق إين حر
عدم الفرح يعىن إنك الفرح هو مؤشر التصديق يا ابين. ف -

مل تصدق أو مل تقدر معىن احلرية، وهذه حرب من العدو أن 
فأرجوك افرح حبريتك،  جيعلك ضعيف.  جيعلك حزين ألن احلزن  

  .فالفرح سيعطيك القوة ،افرح بوجودي جنبك
 ّ حيرره وحده فقط لكن مل    ابنهر  واحلقيقة أن األب عندما حر

 ّ ، لكن لألسف االبن انشغل بدموعه ر كل إخوته أيضاً حر
ذا مل ذه احلرية و وحزنه ونسى أن خيرب إخوته  يبشرهم 

-بسبب جهلهم-عبودية العدو  وترك إخوته يف ،1اخلالص 
  وانشغل هو بدموعه وحزنه.

ضح يف اأن يكون و  من الضروري اسم هذا األسبوع فأوالً 
  فهوأذهاننا 

 
عطي بین الناس بھ ینبغي  أخر تحت السماء قد آالن لیس اسم  الخالص ه غیر بأحد و لیس  1
  . )12:    4(اع  ن نخلص أ
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ثقص"    "أجئعع ا

 ،فقطليست جمرد آالم  فهي ،2اخلالصية اآلالمأي أسبوع 
ا   ا ،  3خلصنا وحتررنا من أسر إبليس وعبوديته قد  لكن آالم  و

د أن كنا عا صرنا أبناء ب، و 4قد شفينا من جراحات اخلطية
دليل   هو لكن  جمردة  عالمة    وأليس جمرد رمز  فالصليب    .5عبيد 

لذلك الشياطني   .إبليسعلى    6غلبة اخلالص وعالمة اخلالص وال
ً إلوال تطيقيه ترتعب منه  فال توجد ، ا تعرف معناه جيدا
أو  نيباملسيح  أن ية البشر  ؤمنتأن ب إبليس مملكةخطورة على 

 البشرية ؤمنت ما ال يطيقه إبليس أن لكن ،معلم للفضيلة
حنن لذلك    .كله  العامل  نا وخالصاملسيح املصلوب عن خالصب

"صار ىل خالصا نسبح ومنجد طوال األسبوع ألن املسيح 
  .وهذه هي املسيحيةمقدسا"

 
  "(اشع شفینا بحبرهعلیھ و سالمنا  تأدیب آثامنا  ألجلمعاصینا مسحوق  ألجل  مجروح   وھو 2

53: 5 .(  
ایاه    رفعھ من الوسط مسمراً   وقداذ محا الصك الذي علینا في الفرائض الذي كان ضدا لنا  3

  . ) 14: 2كو بالصلیب (
الذي حمل ھو نفسھ خطایانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطایا فنحیا للبر الذي   4

  . ) 24: 2بط  1بجلدتھ شفیتم (
  . ) 7: 4غل كنت ابنا فوارث  بالمسیح (  نإو لست بعد عبدا بل ابنا  إذا 5
:  1كو 1(عندنا نحن المخلصین فھي قوة هللا  ما أ وعند الھالكین جھالة  صلیب ن كلمة ال إف 6

18( .  
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8 .  
  كالم جديد وخطري.القلت: واحدة واحدة يا أىب ف

عن كلمة اخلالص. فاخلالص ليس جمرد   قال: نتكلم أوالً 
  .مصطلح نقوله بال معىن وال إدراك

   .واألبديةفكلمة اخلالص ببساطة تعىن الغفران  

 
  . )25: 4رو تبریرنا ( ألجل  واقیممن اجل خطایانا   أسلمالذي   7
  . )19: 15كو 1اشقى جمیع الناس ( فإننا ان كان لنا في ھذه الحیاة فقط رجاء في المسیح  8
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تدعو امسه ففي أول إصحاح يف العهد اجلديد مكتوب "
. فالرب )21  :1(مت  "خيلص شعبه من خطاياهم  ألنهيسوع  

فمن قبل اخلالص هو من شعب  ،يسوع جاء ليخلص شعبه
واحلرية  هذا األسبوع هو تذكار إعطائنا هبة اخلالص و  املسيح.

فبموت املسيح وسفك   من سلطان اخلطية ومن سلطان إبليس.
ففي هذا األسبوع حنن نشكر   ،9من كل خطية هرناطّ ت قد دمه

 لكيمات باجلسد من أجلنا  الذياحلنون  ونسبح ومنجد إهلنا
  .10)ستمرم-ملكا-جماينوهو غفران(يعطينا هذا الغفران. 

الثمن   ألن املسيح دفع  ،مل ندفع فيه شيئاً   جماينفهو غفران  
 ً هبة اهللا فهي  أماو  اخلطية هي موت أجرةالن "وهو دمه كامال
 11وحنن أخذنا ونأخذ هذه اهلبة .)23: 6رو ( "أبديةحياة 
بنعمته بالفداء الذي  متربرين جماناً  كما هو مكتوب "جماناً 

  .)24: 3رو بيسوع املسيح (

 
  ) 7:   1یو  1دم یسوع المسیح ابنھ یطھرنا من كل خطیة ( 9

  " من سلسلة مبادئ الحیاة الروحیة. 2برجاء مراجعة نبذة "المسیح یحب الخطاة ج 10
  . )8:  2اف لیس منكم ھو عطیة هللا ( وذلك  باإلیمان بالنعمة مخلصون  ألنكم 11
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ال وماز  ،طهرنا بدمه فاملسيح :غفران كاملوأيضا هو 
دم يسوع كما هو مكتوب "  يطهرنا من كل خطية(نتوب عنها)

 "من كل خطية ايطهرناملسيح ابنه 
وليس بعض  كل. )7:   1يو  1(
لكن كل  ،أكثرية أوأغلب  أو

اخلفية   ،والغري إرادية  اإلراديةخطية،  
اليت نظنها بسيطة واليت  ،والظاهرة

، ظنها جنسة، فهو خالص كاملن
مل نثق يف –ألنه لو بقيت واحدة و 

ا، ل هذا اخلالص ضاع كل غفرا
كما يقول القديس أنثيمون   العظيم

 (اشعياء)النيباالورشليمى "يطلب 
لو بقيت خطية  ألنه اآلثامحمو كل 
اواحدة   إىلحترمنا من الدخول  فإ

  . 12"ملكوت اهللا

 
  341كتاب الحب اإللھي ألبونا القمص تادرس یعقوب ملطى ص    12

 أسريیا جمیع  إذا اتعالو
البشریة المعجونة 

بالخطایا وتسلموا غفران 
نا ھو أ ألنيالخطایا. 
نا فصح أ .غفرانكم

الخالص انا الحمل 
نا أجلكم أ من المذبوح

نا أافتدیتكم انا حیاتكم 
قیامتكم نوركم خالصكم 

قودكم أ الذينا أملككم 
 .السموات أعاليالى 

ق. میلیتو أسقف 
 ساردس.

 755ص  اإللھيالحب 
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يعىن فاعلية الصليب ودم املسيح مستمرة،   :غفران مستمرو 
لنا يف اجلسد ومازال عدونا اماز   نحنف

 13وإمكانية السقوط موجودة حياربنا 
  . لكن إمكانية الغفران مستمرة

قلت: لكن هذه السهولة ال 
  أقول أخطئ مث أتوب؟ جتعلين

، 14قال: كما شرحنا من قبل
عرف معىن احلرية والقداسة ال  الذي

. ميكنه أن يقول ذلك هل ميكن  ابدًا
لطفل أن يقول ارمى نفسى يف 

وعندما أرجع   ،ألن أىب طيب  -الطني
  ؟ سينظفينت البي

  قلت: مستحيل!! 
، لكن إن سقطنا   قال: فنحن نضع يف قلوبنا أال خنطئ أبدًا

ودمه  تنتظرنااملسيح  أحضان نجدوسنرجع بسرعة، نتوب و 
ً   ولن يقول انتظر  ،يطهرنا   . 15ألخر األسبوع أو أخر الشهر  بعيدا

 
  ) 10: 1یو 1فینا ( وكلمتھ لیست لم نخطئ نجعلھ كاذبا   إنناقلنا   إن 13
  مبادئ الحیاة الروحیة. من سلسلة    2و  1برجاء الرجوع لنبذة محبة هللا الغیر مشروطة ج 14
  . )19:  3اع وقات الفرج من وجھ الرب (أ تأتي لتمحى خطایاكم لكي  وارجعوا فتوبوا  15

الخطیة في قلبك  ال تترك
دون  ولو لدقیقة واحدة

تعترف بھا وال تھمل  أن
تطھیر قلبك بالتوبة 

 أیضاهللا  مأماالصادقة 
أخريلو سقط مره  حتى

 ةمر الشيءافعل نفس 
 أخطأتوكلما  أخري

طھر نفسك في كل مرة 
الرب  أمام  

 ق. ثیوفان الناسك
 2المحاربات الروحیة ج

88ص  
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ذه  لذلک ذا الغفران و يف أسبوع اخلالص حنن نفرح 
ْ  ،احلرية اليت أعطاها لنا املسيح ونسبحه ونشكره ومنجده  ومن

اىن والكامل واملستمر)مل يثق يف غفرانه ْ  (ا مل يرجع  أو من
 وأحلانقوس فهذا األسبوع ال يعىن له سوى ط ،16ويتوب

لكنه   ،املسيحينيمجاعة ليها تدعى ة ينتمى إ ماعوذكريات جل
 فهم معىن الغفران والييف احلقيقية مل يعرف املسيح بعد وال  هو  

  معىن اخلالص.
نقطة يف معىن اخلالص هي الغفران  أول .متام يا أىب قلت:
اينالكامل  ما هي النقطة الثانية ملعىن لكن واملستمر.  وا
  اخلالص؟ 

  :قال: النقطة الثانية ملعىن اخلالص هي
ء  سغثة.ر ثغئ ا   اف

 
  . )3:  13لو ( فجمیعكم كذلك تھلكون  تتوبوا ن لم إقول لكم بل  أكال  16
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بطل املوت واستحققنا احلياة  قدفبموت املسيح وبقيامته 
فبعد أن كان  ،17األبدية ومن هنا نتذوق نعيم الفردوس األول

. 18صار لنا رجاء احلياة األبدية األبديحمكوم علينا باهلالك 
 ُ ّ لذلك حنن نفرح ون ذه األبدية اليت أعطاها لنا املسيحس  ،ر 

واليت نبدأها من هنا كما قال الرب 
ملكوت اهللا  يسوع "ها
  فاألبدية ). 21: 17داخلكم"(لو

من  19اهللا كأب عيش معهي أن ن
. 20خالل فداء يسوع املسيح لنا

الروح القدس هو أن  امللكوت
ن إرادتنا وحياتنا و وتك يسكن فينا

  .21نوقلوب مقدسة له من اآل

 
ابنك انھبط الجحیم وبطل الموت أمواتنا كنا   قبل صلیبنعظمك یا والدة االلھ ألنھ من   17

  األجبیة). - الساعة السادسة(فنھضنا واستحققنا الحیاة األبدیة. ونلنا نعیم الفردوس األول 
:  1تي على رجاء الحیاة االبدیة التي وعد بھا هللا المنزه عن الكذب قبل االزمنة االزلیة ( 18
2( .  

ب  با اآل أروح العبودیة ایضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي بھ نصرخ یا    تأخذوا اذ لم   19
  . ) 15: 8رو  (

  أرسلتھ الذي    ویسوع المسیحااللھ الحقیقي وحدك    أنت یعرفوك    أن   األبدیة الحیاة    وھذه ھي  20
  ) 3: 17یو (

  . ) 16:    3كو   1اما تعلمون انكم ھیكل هللا و روح هللا یسكن فیكم (  21

ھذا الموت الذي 
یحسبھ اھل العالم 

كارثة یراه عبید هللا 
رحیال الى 

 ص.الخال
 كبریانوس ق.

 كتاب الحب اإللھي
 709ص
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22.  
 ،األبدية السعيدةليس له رجاء يف فمن خياف املوت و 

لألسف هو مل يدرك معىن اخلالص 
باملولد  فقط يمسيحهو  ،بعد

طقوس لبافقط  مسيحي ،والوراثة
 وعاصيال يعرف اهللا  ، أوواألحلان

كما يقول  للمسيح وغري مؤمن
هوذا هللا يعدكم " :القديس كربيانوس

خللود واألبدية برحيلكم العامل فهل 
تشكون؟؟ إن شككتم فإنكم ال 

تعرفون هللا قط وعاصني املسيح معلم املؤمنني هوذا الشك  
الكنيسة بيت  يفجيعل اإلنسان غري مؤمن رغم وجوده 

  . 23" اإلميان

 
  . )22: 1كو 2عربون الروح في قلوبنا ( وأعطى أیضاالذي ختمنا   22
  . 707ألبونا القمص تادرس یعقوب ملطى ص  اإللھي كتاب الحب    23

ننا نموت مؤقتا إ
فنعبر من الموت 

بدون  .لى الخلودإ
 الرحیل عن ھذه

الحیاة لن نبلغ الحیاة 
االبدیة فالموت لیس 

نما ھو مجرد إنھایة 
 .عبور

 .كبریانوس ق.
 كتاب الحب اإللھي

 712ص
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2328

    
   

 

  

، املوضوع جمرد ذكرى وشكل وطقسمن املوضوع أعمق ف
 مسيحيأو  حقيقي مسيحيحياة أبدية أو موت أبدى، 

سيلة تساعدنا و فاللحن والطقس هو  الشكل والطقس واللحن.  
صار لنا  الذيأن حنيا وندرك النعمة العظيمة واخلالص ألبدى 

  ولكل العامل بآالم املسيح وموته ألجلنا. 
قلت: املوضوع خطري جدا يا أىب، مصطلحات أول مرة 

ذه الصراحة  الوضوح. و أمسعها أو احلقيقة أول مرة أفهمها 
لكن ما هي لكىن تعودت منك يا أىب على الصدمات، 
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 واستفادةاخلطوات العملية حىت يصري هذا األسبوع له معىن 
أسبوع خالص وليس أسبوع مشاعر ويكون فعالً . حقيقية

  ‼وذكريات
ذا األسبوع بثالثة نقاط:  قال: ميكننا   االستفادة 

  .خالص– حرية–شكر 
(اخلالص) أي احلرية    وأعطانااملسيح جاء  ألن  ف  أوال شكر:

وأعطانا رجاء  25ومن سلطان إبليس 24من سلطان اخلطية
   .ونسبحه نشكره لذلك حنن ،السعيدة 26األبدية 

د والربكة". " فيها تصلى مرةفمع كل  لك القوة وا
  ل:قو تو  داخلكصلى يف ميكن أن ت

 
 
 

قلت: لكن يا أىب حنن نقول التسبحة بسرعة وال أستطيع 
  أن أقول ذلك؟ 

 
  . ) 36:    8فان حرركم االبن فبالحقیقة تكونون احرارا (یو    24
نا اعطیكم سلطانا لتدوسوا الحیات و العقارب و كل قوة العدو و ال یضركم شيء (لو   ھا ا 25

10   :19 ( .  
  . )7:   3حتى اذا تبررنا بنعمتھ نصیر ورثة حسب رجاء الحیاة االبدیة (تي   26
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، لنحذر لئال يتحول الفهم وليس السرعة   ابينقال: املهم يا  
ّ نريد أن نتمتسبيحنا وش مه بسرعة كرنا إىل فرض وطقس وهم

فقط مشاعر وألفاظ  ويكون وخنلص منه، أو نتممه بدون فهم
 شعياءإ أتنب حسناً وينطبق علينا قول الرب يسوع " ،انردده

يكرمين هذا الشعب  ،نتم املرائني كما هو مكتوبأعنكم 
ً أو  بشفتيه   . )6: 7مر ("ما قلبه فمبتعد عين بعيدا

وليس اللسان  ،فما يطلبه الرب منا هو الفهم والقلب
  .والرتديد وعدد املرات

"ثوك تى تى جوم" كان حيب أن يصلى   اآلباءلذلك أحد 
الشعب ومرة واحدة ويتأمل حىت يفهم  بالعريب كل املرات

وكم مرة  قبطي"اهللا لن يهمه كم مرة . وكان يقول بالقبطي
  . "27والصالة بالذهن لكنه يهمه الفهم ،عريب

أصلى بفهم وليس  أن. و النقطة األوىل هي الشكرقلت: 
  جمرد تكرار ألفاظ. ما هي النقطة الثانية يا أىب؟! 

  . هي توبة. أو مبعىن أدق حرية النقطة الثانية قال:
 ،حىت نتوب اآلالمتظر أسبوع فنحن نتوب كل يوم وال نن

حىت   وقبول الغفران  فكلما نسقط نتوب بسرعة وال نؤجل التوبة
 

  أصلي  إذافما ھو مر. فھو بال ث  وأما ذھني بلسان فروحي تصلي  أصلي كنت  إن ألنھ  27
  ).15: 14كو 1( أیضا  وأرتل بالذھن بالروح  أرتل أیضا  وأصلي بالذھنبالروح 
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ً   (ثانية)ربهةللو و  من قبل، لكن توجد خطايا  كما شرحنا كثريا
ا باستمرار (عادة معينة صعف  -يركز عليها إبليس وحياربنا 

ألن غرض   .…)-مشاعر غري نقية  -إدمان معني– معني
ُ بلإ  هو األساسيلكن غرضه  ،يف اخلطية ناطسقيس ليس أن ي

رية  احلطلب  ت  أنم. وىف أسبوع اخلالص فرصة  ستسلأن نيأس ون
  .باستمرار كحتارب يتالاخلطية  من

للحن الطويلي ذىفي الوقت الف  .قال فيه املزمور 
بشكل اليت حتاربك من خطية  حرية طلبتصلى و ت

  :قلبكقول يف ت....). و -إدمان -عادة- مستمر(إدانة
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رد     أكثر   فرصة  توجد  لكن لكى  اإلطالةفطول اللحن ليس 

  :العميقةوللصالة  للتأمل
 

 
 

الشمامسة يقولون وأيضا من األمور اجلميلة أن بعض 
يف معىن  رعرىب فيجعلون الشعب يركز أكثاملزمور بلحنه بال

  .الكلمات
أن  واألمهات لآلباءفرصة وقت املزمور الطويل  ا وأیض

م ألوالدهميطلبوا احلرية  من كل عادة رديئة ومن كل  وبنا
  . عالقات تفسد أخالقهم

جل أفرصة أن يطلب اخلدام واخلادمات من وأیضا 
م يف أ، ويطلب آباء االعرتاف من خمدوميهم جل أبنائهم وبنا
   .االعرتاف



21 
 

مقدس ليتنا ال فهذه فرصة ووقت 
ْ مل  صلىننضيعه بل نستثمره و  هم يف   ن

حيررهم  أنمسئوليتنا ونطلب من اهللا 
م م  من ضعفا ويسندهم يف حيا

. وبالطبع ال ننسى الروحية واملادية
أنفسنا فكلنا حنتاج قوة ومعونة 

لكن أيضا ال نكون أنانيني  ،املسيح
  ونطلب ألنفسنا فقط.

أىب. نقطة رائعة هي طلب احلرية. ما هي  قلت: متام يا
  النقطة الثالثة. 

  .هي طلب اخلالص النقطة الثالثة قال:
ُ فبعدما جاء املسيح وصُ  جل خالص أفك دمه من لب وس

احلزينة    األحلانردد  ن  حنن بأن  نكتفيهل من املعقول أن    ،العامل
السوداء وننسى أن علينا دور كبري ومسئولية   األقمشةونعلق 

فكيف الرسول "  يقول بولس  !!خطرية جتاه هذا اخلالص العظيم
. )3: 2عب ( "‼خالصا هذا مقداره أمهلنا إنننجو حنن 

واألمم اليت مل تعرف فنحن علينا مسئولية خطرية جتاه الشعوب  
، فاملسيح صنع هذا اخلالص العظيم وترك لنا وصية بعد  اخلالص

ولن  النفس ثمینة جداً 
 باسره.العالم  یوازیھا

 إلىورجوع نفس واحدة 
 والصواب طریق الحق

من ربوات  أفضل
تقدمھا  التي األموال

.رحمة  
 ق. یوحنا فم الذھب

238ص األخويالحب   
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 باإلجنيلواكرزوا العامل امجع  إىلاذهبوا " وهيهامة وخطرية 
  ). 15 :16(مر " للخليقة كلها

بشعوب مازالت تعبد   نبايللكننا لألسف حنن ال نشعر وال  
آهلة غريبة، ففي اهلند مثال 

فالبعض   ،مليون إله  33يعبدون  
والبعض يعبدون   ،يعبدون القرود

  والبعض يعبدون الفئران.  ،البقر
  ‼قلت: معقولة

قال: على سبيل املثال يوجد 
من   أكثرىن ماتا به  ر معبد امسه كا

ألف فأر ويوجد أناس  20
ويعيشون كل يكرسون كثريون 

م خلدمة وتنظيف هذه  حيا
ميكنك أن تبحث على   ‼الفئران

. وبعد أكثرالنت للتأكد من هذه املعلومات وتعرف تفاصيل 
 !!!نا اخلالصذأخ ونظن إننا أنفسناهذا كله حنن نغلق على 
ً  ابينة يا لكن توجد حقيقة خطري    .ابينيا  البد أن تعرفها جيدا

  قلت: وما هي يا أىب؟!

 بھذا العمل یرضى هللا
كثیرا، فلو مارس 

كل التقشفات،  اإلنسان
ولو قمع جسده بكل 

 حیاتھنسك، ولو صام 
كلھا ونام على التراب، 

 مقتنیاتھولو وزع كل 
على الفقراء والمساكین، 

ھذه كلھا ال توازى 
غیرتھ على خالص 

 النفس 
 ق. یوحنا فم الذھب

...235الحب األخوى  
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  قال: 
  دركش".أدرك ما يسكتش واللى يسكت ما أاللى "

للخالص أي أن املسيح غفر له  احلقيقياملعىن  أدرك منف
هو ف ،له رجاء يف األبدية السعيدةوثق أن وأيضا  28كل خطية

 ً بل تكون كلمة اهللا يف داخله  ،ال يستطيع أن يسكت أبدا
  ).9: 20إر  (النيبكما قال إرميا   ،كالنار



    




 ‼      

     

 
معھ مسامحا لكم بجمیع الخطایا (كو     أحیاكمفي الخطایا و غلف جسدكم   أمواتا كنتم   إذو 28
2   :13(  
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1615
   

   

  

  

   

 
كما قال القديس يوحنا حقا  و 

صدق أ أن أقدرال "فم الذهب 
ال يعمل من  إنسانخالص 

فعدم . 29أخيه"جل خالص أ
إخوتنا في البشرية يعنى إننا لم نثق إهتمامنا بخالص 

  وكأننا لم نعرف المسيح بعد. ،نحنندرك خالصنا  مول
لنا ونكرز يف ك  منضيقلت: وهل معىن ذلك يا أىب، أن 

  ‼يف أفريقيااهلند و 
 

  . 242كتب الحب األخوي ألبونا القمص تادرس یعقوب ملطى ص    29

ن أفضل العطایا التي إ
نستطیع ان نقدمھا  

ن نقرب لھ أنفس أھي 
فإن الناطقین بالتوبة 

العالم كلھ ال یساوى 
ألنھ  .نفسا واحدة

ما أیمضي ویزول 
فس فال تفسد بل تبقى الن

ولئك الذین أفال تغبطن 
ب یھا األأ موالً أیقدمون 

المغبوط بل الذین 
یقدمون للمسیح خرافا 

 .ناطقة
 ق. یوحنا الدرجى.

 404السلم ص 
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حىت  ألفريقياال حنتاج أن نذهب للهند وال  ابينقال: ال يا 
أن  مدعوينفهذه دعوة خاصة للبعض منا، لكن كلنا  ،نكرز
فاطلب مجيع الناس كما هو مكتوب "  خالص  لى من أجلنص

ن تقام طلبات وصلوات وابتهاالت وتشكرات أ  ول كل شيءأ
  .)1: 2يت 1( "مجيع الناس ألجل

قلت: وهل املقصود هنا أن نصلى من أجل خالص الناس أم 
  ؟أمورهم املاديةمن أجل 

. فقال:  من  ناسجناة ال أجل حن نصلى منناالثنني معًا
ومن أجل مثرات  ،جل اهلواء الصاحلأومن  ،األمراض واالوبئة

 الناس من أجل خالص. فكم باألوىل حنتاج أن نصلى األرض
ومن أجل قبوهلم حمبة املسيح وأن يؤمنوا باإلجنيل، فهذا هو 

، ستنتهيسيدوم ويبقى إىل األبد، فكل األمور املادية  الذي
فى اليوم سيموت بعد وقت، واهلواء الصاحل لن واملريض إن شُ 

يوجد إىل األبد، ومثرات األرض لن حنتاجها بعد املوت، لكن 
ته سيكون يف ملكوت عندما يؤمن الشخص باملسيح ويقبل حمب

. فيجب 30إىل أبد الدهور ، وفرح ال ينتطق به ينتهيأبدى ال 
ر معىن األبدية، كما يقول القديس  علينا أن نقدّ

 
من الموت و یستر كثرة من   نفساً عن ضالل طریقھ یخلص  ئاً رد خاطن من أفلیعلم  30

  . ) 20:    5(یع  الخطایا 
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فتنوح على جسد قد   مسيحياً   أليس فيك حنواً أوغسطينوس"
  ".31تركته الروح وال تنوح على الروح اليت انفصلت عن هللا!!

جل أن يرسل أنصلى من مكانية أن نطلب و كلنا معنا إأيضا  
احلصاد "، فالرب يسوع بنفسه قال  اهللا فعلة حلصاده هلذه األمم
يرسل   أنفاطلبوا من رب احلصاد    كثري ولكن الفعلة قليلون

الرب هذه وصية من ف .)38: 9مت ( "حصاده إىلفعلة 
ُ أن نصلى أن يطلب منا كلنا  نفسه، فهو يسوع رسل اهللا ي

 ضرورى أيضاو  ،فضرورى أن نطيعه ونصلى، كرزواالكارزين لي
م من   أجل  أن نصلى من الكارزين الذين تشجعوا وضحوا حبيا

مل  القدس، فإنأن يعينهم اهللا وميلئهم بالروح  الكرازةأجل 
 للكرازةذهب نستطع حنن أن ن

 األبطالهؤالء جل ألنصلى من ف
جل من أ  أيضا  نصلىو   ،ذهبواالذين  

م أن  اهللا الشعوب ليعمل  يف قلو
. فبولس الرسول  اإلجنيلبشارة    واليقب

طلب الصالة من أجله ومن أجل 
ً أ من معه وقال" لكي جتري كلمة  ألجلناايها االخوة صلوا  خريا

 
  . 704كتاب الحب اإللھي للقمص تادرس یعقوب ص  31

مثل  تافھاً  يءشلیس 
ال یھتم  مسیحي
 .ناألخریبخالص 

 ذھبي(القدیس یوحنا 
 الفم) 

األخويالحب   
242ص    
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ً أالرب وتتمجد كما عندكم   فالصالة قوة .  )1:  3تس  2(   "يضا
بالصالة حنن  حنن"وكما قال البابا كريلس السادس  ،عظيمة

قال و الرب يسوع أوصانا و  .العامل كله" حنرك اليد اليت حترك
" ً  إىلو   السامرةورشليم ويف كل اليهودية و أيف    تكونون يل شهودا
. فعلينا رسالة جتاه كل أمم وشعوب )8:  1اع  (  األرض"قصى  أ

منتهى القوة عن الصالة   يفية  آيال  سفر حزق  يفمكتوب    األرض
طلبت من بينهم رجال يبين و مكتوب " .الشعوبأجل من 

 ً ا فلم أرض لكي ال مامي عن األأ الثغر يف ويقف جدارا خر
نعمل جدار من فاهللا بنفسه يطلب أن    .)30:  22حز  ("جدأ

 .ألمم والشعوبالصالة ونقف أمامه ونطلب من خالص ا
 يطلب أن اهللاشعياء إسفر  يفرائعة أخرى آية أيضا توجد 

هكذا يقول الرب  اخلليقة مكتوب " نصلى ونطلب من أجل
من  و جهة بينتيات من لوين عن اآلأساجابله سرائيل و إقدوس 

عربى . وىف األصل ال)11:  45اش  (  "وصوينأجهة عمل يدي  
من . فاهللا بنفسه يطلب أن نصلى  مروينؤ مبعىن أ  أوصوينكلمة  ل

أسبوع صة فر  فلنستغل، كل الشعوب ومجيع اخلليقةأجل 
  الشعوب. خالصجل من أ اخلالص ونصلى

   :م الصالة على األسبوعوحىت نكون مركزين ميكن تقسي
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ثقة الغفران (اخلالص إدراك  جلأ: نصلى من االثنني يوم
  . سرناألو  نفسناأل وثقة األبدية)
ء صدقائنا أل إدراك اخلالص نصلى من أجل :الثال

  . وأقربائنا
خدامنا وخمدومينا) (خدمتنا  كإدرا : من اجلاألربع
  وكنائسنا.

بالدنا مصر ومن أجل إدراك اخلالص لجل أ: من اخلميس
باستمرار دولة معينة خيتارها كل شخص يثبتها ويصلى هلا 

  ).أجلهاوميكن كل كنيسة أن يكون هلا دولة ثابتة تصلى من (
وميكن تقسيم .  كله  لعامللالص  إدراك اخلجل  أ: من  اجلمعة

يوم اجلمعة. ففي كل ساعة  ساعاتالقارات على صلوات 
  جل قارة معينة. نصلى من أ

   .أسرتالياجل أ(باكر) نصلى من  الساعة األوىل
   .آسياجل أمن  الثالثة الساعة
  .أفريقياجل أمن  السادسة الساعة

   .ورأجل أمن  التاسعة الساعة 
  .الشماليةأمريكا جل أمن  عشر احلادية

  .اجلنوبية أمريكاجل أمن  عشر الثانية 
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وميكن أن ينبه اآلباء يف كل ساعة إننا سنصلى يف هذه 
  جل القارة املعينة.أالساعة من 

  قلت: لكن ما هي الصالة اليت أصليها؟!
يف وقت املزمور ووقت االحلان الطويلة قال: ميكن أن تصلى  

   وتقول: يرسل اهللا فعلة للكرازةوتطلب أن 
"     
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فعندما يكون يف كل كنيسة يف كل قرية وكل مدينة صلوات 

كيز وبفهم وبروح وحدة سيكون هناك جل بالد العامل برت أمن 
وهذه عمل عظيم واستجابة قوية، فهناك وعود ال تقبل الشك "

طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع   إننه  إهي الثقة اليت لنا عنده  
مجيع الشعوب  أنومشيئة املسيح هي  )14: 5يو 1لنا (

ووصيه األخرية لنا   ). 4:  2تى    1(خيلصون وملعرفة احلق يقبلون
ومكتوب   .باإلجنيلهي أن نكرز جلميع األمم وخنرب كل اخلليقة  

ال  حراساً  أقمتورشليم أيا  أسواركعلى " )6: 62اش (يف 
 ذاكري الرب ال   ،الليل على الدوام  وكليسكتون كل النهار  

ورشليم تسبيحة أحىت يثبت وجيعل    تسكتوا وال تدعوه يسكت
فالكتاب املقدس يوصينا أال نسكت وال جنعل  األرض".يف 

  وال نسكت يف  صلىنوهذه فرصة لنا أن  الرب يسكت



31 
 

أيام مقدسة 
فلتكن  ،للصالة

صالة حقيقية 
من فهم وإدراك 

 نكتفيوال 
مبشاعر وترديد  

كلمات بل ال
لنفرح باخلالص 

 الذيالعظيم 
صنعه لنا الرب 
ولنفرح قلبه بأن 

نصلى من خالص 
أوالده من كل 
الشعوب وكل األمم 
واأللسنة يف كل 
العامل. ولنثق إننا ال 

نتكلم يف اهلواء فصلواتنا هلا فاعلية واهللا ينتظرها ليغري الشعوب 
   وخيلص األمم.

وأسرنا ان أنفسنا من اجل   االثنني
  ندرك غفراننا وابديتنا

ء   من اجل أصدقائنا واقربائنا  الثال
  من اجل خدمتنا وكنائسنا  األربعاء
من أجل بالدنا مصر والدولة   اخلميس

  شخص.اخلاصة بكل 
من اجل العامل(خبمس   اجلمعة

وكل ساعة نطلب -قاراته
 من أجل قارة معينة)

أسبوع الخالص

خالص 
العالم

طلب 
حریة شكر
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وأيضا ميكن أن تتخصص كل كنيسة يف الصالة من أجل 
........)  -اليابان-ماليزيا-اهلند-مالوى -دولة معينة(الصني

ويصلى كل أفراد الكنيسة كلها طوال أيام السنة من أجل هذ 
  الدولة ويتابعون أخبارها وأخبار الكرازة فيها.

نلخص ما قلنا اليوم حىت ال ننسى. قلنا ان ليس جمرد أسبوع 
آالم لكن اسبوع اخلالص. وكلمة اخلالص تعىن "الغفران 

يع ان نستفيد من هذا األسبوع نركز  وحىت نستطواالبدية". 
  على ثالثة أشياء. 

  . شكر وتسبيح-
  . طلب احلرية توبة و -
طلب اخلالص لكل العامل حبسب ترتيب األيام كما  -

  ابين.سالم يا  وضحنا.
 PDFللحصول على باقى المجموعة 

                     من خالل هذا املوقع
mbade2.com                     

  درامي أو لسماع األجزاء مسجلة بشكل 
Soundcloud.com/mbade2  

  . قرشا فقط 25سعر النسخة من أى جزء: 


